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O R A T I E R E E K S

Verzekeren via internet staat volop in de belangstelling. Maar maakt de
Nederlandse wetgeving het aanvragen en sluiten van een 
verzekering en het verstrekken van een elektronische polis via 
internet wel voldoende mogelijk? Consumenten die rechtstreeks met
een verzekeraar een verzekering willen sluiten, kunnen meer 
informatie via e-mail en internet ontvangen dan consumenten die de
hulp van een assurantietussenpersoon inroepen. Het afgeven van een 
elektronische polis is nog niet mogelijk. Bij de wetgever ontbreekt een
consistente gedachte over verzekeren via internet en dat belemmert de
ontwikkeling hiervan. In deze rede worden voorstellen gedaan die de
elektronische snelweg in het verzekeringsrecht mogelijk moeten
maken.

Wouter Kalkman is Chief Legal Officer van ING Insurance &
Investment Management Europe, Hoofd Juridische en Fiscale Zaken &
Compliance van Nationale-Nederlanden en bijzonder hoogleraar
Verzekeringsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is 
voorzitter van de Vereniging voor Pensioenrecht, voorzitter van de
Commissie Pensioenwetgeving van het Verbond van Verzekeraars en
redacteur van diverse juridische tijdschriften, zoals Pensioen Magazine en
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Rede

uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van
hoogleraar Verzekeringsrecht

aan de Universiteit van Amsterdam
op donderdag 15 juni 2006

door

Wouter Kalkman





Mijnheer de Rector Magnificus,
Leden van het bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap,
Leden van het curatorium van deze bijzondere leerstoel,
Dames en heren,

1. Inleiding

Vanaf volgend jaar kunnen wij hier met z’n allen via internet een bijstandsuitkering
aanvragen.1 Maar kunnen wij ook via internet een levensverzekering sluiten en via
internet een elektronische polis ontvangen? Vanmiddag zal ik u daarop een ant-
woord geven! Aan de hand van de volgende drie punten zal ik u toelichten

1. hoe de wetgever hierover denkt,
2. wat de betekenis van internet is voor verzekeraars en consumenten, en
3. welke mogelijkheden de consument op dit moment heeft.

Ten slotte zal ik toelichten hoe naar mijn mening bestaande knelpunten kunnen
worden opgelost.

2. De wetgever

Hoe denkt de wetgever over het sluiten van een levensverzekering via internet en
het afgeven van een elektronische polis? Minister Donner, de verantwoordelijk
minister voor dit onderwerp, ziet het allemaal niet zo zitten. De minister houdt
van een goed stuk papier. Papier geeft de consument meer bescherming, geeft
duidelijkheid en bevordert de rechtszekerheid. Zeker als het gaat om mededelin-
gen die van wezenlijk belang zijn, zoals de aanmaning in verband met premieach-
terstand en de opzegging van een verzekering.2 Van een minister die het Neder-
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lands drugsbeleid toelicht in de vorm van een rap zou je toch een meer vooruit-
strevende opvatting verwachten.
Waar maakt de minister zich zorgen om? In de eerste plaats is hij bang dat een

bericht via e-mail de consument niet bereikt. Consumenten wisselen vaak van e-
mailadres, een e-mailadres dat langdurig niet wordt gebruikt vervalt en een nieuw
e-mailadres kan niet worden opgevraagd bij de gemeentelijke basisadministratie.3

In de tweede plaats is hij bang dat een e-mailbericht de consument ontgaat. In de
derde plaats vindt de minister dat een geschreven tekst op papier zich beter laat
archiveren dan een elektronisch bestand. Ten slotte is hij bang dat velen geen
printer hebben of hun e-mailbericht niet printen, waardoor het gevaar dreigt dat
deze mededelingen (uiteindelijk) verloren gaan.4

Zijn deze bezwaren nu echt groter dan wanneer de informatie schriftelijk wordt
verstrekt? Ook bij schriftelijke verstrekking kan het gebeuren dat
– de post de geadresseerde niet bereikt,
– de geadresseerde is verhuisd en de verzekeraar dat niet weet,5

– de post door de geadresseerde niet wordt gelezen omdat hij de brief niet
openmaakt en deze vervolgens tussen oude kranten belandt en in de papierbak
verdwijnt.

– de polis en polisvoorwaarden verloren gaan bij een verhuizing of na verloop
van tijd op een plaats belanden die de consument zich ook niet meer kan her-
inneren.

Kortom, zowel aan schriftelijke als elektronische communicatie kleven nadelen. Ik
heb u net verteld hoe de minister erover denkt, maar wat vindt de Tweede Kamer
ervan? Deze heeft hierover vorig jaar met de minister geduelleerd tijdens de par-
lementaire behandeling van het nieuwe verzekeringsrecht.6 Frank Heemskerk,
Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, heeft toen betoogd dat de in het
nieuwe verzekeringsrecht voorgestelde communicatie tussen verzekeraar en con-
sument is blijven steken in het tijdperk van de postkoets.7 Maar ja, u weet hoe het
ging met de postkoets: die werd vervangen door de paardentram. De paardentram
heeft het moeten afleggen tegen de stoomtram en de stoomtram werd vervangen
door de trein. Hoewel deze ontwikkeling geleidelijk ging, hoop ik dat wij ten
aanzien van de communicatie tussen verzekeraar en consument direct van de post-
koets kunnen overstappen op de trein.

Wouter Kalkman
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Die hoop wordt ook uitgesproken door de Tweede Kamer. Heemskerk heeft
namelijk een motie ingediend die op 11 oktober 2005 door de Tweede Kamer
met algemene stemmen is aangenomen.8 In deze motie verzoekt de Tweede Ka-
mer de regering een wetswijziging voor te bereiden die het mogelijk maakt dat
een verzekeringsovereenkomst op verantwoorde wijze elektronisch tot stand kan
komen en de mogelijkheid biedt (dus niet de plicht) dat polissen elektronisch wor-
den afgegeven.9 De wetswijziging is er nog niet, een wetsvoorstel ook niet maar
dat is nog slechts een kwestie van tijd.

3. De betekenis van internet voor het verzekeringsbedrijf en
de consument

Nu er zo’n duidelijke roep vanuit de Tweede Kamer is om via internet levensver-
zekeringen te kunnen sluiten en polissen te ontvangen, is het goed om even stil te
staan bij de betekenis van internet voor het verzekeringsbedrijf en de consument.
Als je de artikelen in de verzekeringsbladen moet geloven is internet hot! Titels als
‘Intermediair legt het af tegen internet’,10 ‘Hema-polis doet het goed op inter-
net’11 en ‘Zwitserleven verwacht in 2008 helft particuliere productie direct te
sluiten’12 geven de indruk dat de verzekeringswereld aan de vooravond van grote
veranderingen staat. Consumenten zijn nog niet zover. Uit de Verzekeringsbarometer
2005 blijkt dat internet voornamelijk gebruikt wordt als informatiebron en dat
slechts 12% van alle verzekeringen wordt gesloten via internet.13 Uit de Verzeke-
ringsbarometer 200514 blijkt bovendien dat er sprake is van een generatieverschil bij
het sluiten van verzekeringen via internet. 30% van de onderzochte generatie tot
30 jaar ziet internet als een ideaal medium voor het afsluiten van verzekeringen,
terwijl van de onderzochte generatie vanaf 50 jaar slechts 7% die mening is toege-
daan. Zo bezien heeft het aanvragen en sluiten van verzekeringen via internet tot
nu toe nog geen hoge vlucht genomen.15 Volgens de Verzekeringsbarometer 2005 zijn
de verwachtingen bij consumenten voor de toekomst wel hoog gespannen.16

Enthousiasme bij verzekeraars en assurantietussenpersonen is er voldoende. Op
de website van een gevolmachtigd agent die via internet diensten aanbiedt aan
assurantietussenpersonen17 vindt men wervende teksten als: ‘Volledig elektronisch
verzekeringen aanvragen en afsluiten. Hier geen papier. Ook de polisvoorwaarden
hoeven in veel gevallen niet meer te worden verzonden. De klanten van onze

‘ … Pap i e r , h i e r ! . . . ’ ?
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klanten bekijken die op het web via www.polisvoorwaarden.info’ en ‘Je logt in,
vergelijkt aanbieders, vraagt offertes, sluit verzekeringen af. On line. Je bespaart
tijd en geld. Krijgt tevreden klanten. En houdt tijd over voor waar het echt om
gaat: adviseren en verkopen.’
Consumenten zijn nog niet zover, zei ik, en wat de verklaring daarvoor is, is

niet zo eenvoudig te beantwoorden. Misschien zijn veel verzekeringen adviesge-
voelig en wil de consument hulp van een assurantietussenpersoon bij de keuze
voor een bepaald type verzekering en de verzekeraar. Misschien heeft de consu-
ment zijn weg via internet nog niet gevonden. Maar, misschien heeft de consument
zijn weg nog niet kunnen vinden omdat het wettelijk kader assurantietussenperso-
nen en verzekeraars nog steeds belemmeringen opwerpt voor de ontwikkeling van
het

(a) elektronisch verstrekken van de wettelijk voorgeschreven informatie,
(b) elektronisch tot stand laten komen van de verzekeringsovereenkomst en
(c) het afgeven van een elektronische polis.

Internet heeft voor consumenten en verzekeraars vooral voordelen als het gehele
proces van oriënteren, informeren, aanvragen, sluiten, afgeven van de polis en
informeren tijdens de looptijd van de verzekering langs elektronische weg kan
plaatsvinden. Als dit proces gedeeltelijk via internet en gedeeltelijk via papier
moet lopen, belemmert dat naar mijn mening de ontwikkeling van het gebruik
van internet voor het aanvragen en sluiten van verzekeringen.

4. De mogelijkheden van de consument

Laten wij kijken naar de mogelijkheden die de consument nu al heeft om via inter-
net een levensverzekering aan te vragen, te sluiten en via internet een polis te
ontvangen. Daarbij zal ik eerst aandacht besteden aan de wijze waarop verzeke-
raars hun verzekeringen via internet zullen gaan aanbieden.

Wouter Kalkman
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4.1 Hoe zullen verzekeraars hun verzekeringen via internet aanbieden?

Als je als consument via internet een verzekering wilt sluiten, zul je gaan zoeken
naar een verzekeraar die verzekeringen aanbiedt (via een georganiseerd systeem
voor verkoop) via zijn website.18 Verkoop via de website zal de toekomst zijn, en
voor mijn verdere betoog zal ik daar van uitgaan. Een verzekeraar die op die wijze
zijn verzekeringen aanbiedt, zal de consument19 in staat stellen de verzekering
rechtstreeks of via een assurantietussenpersoon op zijn website te sluiten. Op het
netwerk van de verzekeraar krijgt de consument vervolgens zijn eigen Persoonlijke
Internet Pagina, waar hij zijn verzekeringen beheert. Oriënteren, informeren,
aanvragen en sluiten van de verzekering zal interactief verlopen. Alle documenten,
waaronder de polisgegevens en de algemene en bijzondere polisvoorwaarden, zal
de consument kunnen terugvinden op zijn Persoonlijke Internet Pagina op het net-
werk van de verzekeraar. De communicatie tussen verzekeraar en assurantietus-
senpersoon, respectievelijk consument, zal via e-mail of via de website lopen.
Hoe beoordeelt de wet dit systeem? Als er geen persoonlijk contact is tussen de

consument en de verzekeraar en de communicatie uitsluitend plaatsvindt via e-
mail en internet,20 dan spreekt de wet van een ‘verzekeringsovereenkomst op af-
stand’ (art. 1, onderdeel y Wfd). Kenmerkend hierbij is dat de verzekeringsover-
eenkomst langs elektronische weg tot stand komt.21 Wanneer de consument een
levensverzekering sluit via een assurantietussenpersoon – waarmee ik de assuran-
tietussenpersoon bedoel die niet gebonden is aan een verzekeraar – die bemiddelt
bij de totstandkoming van de verzekeringsovereenkomst en in enige fase van het
verkoopproces persoonlijk contact heeft met de consument, gaat de wet ervan uit
dat er geen sprake is van een langs elektronische weg tot stand gekomen verzeke-
ringsovereenkomst op afstand.22 Het zal u zo duidelijk worden dat het bestaan van
persoonlijk contact tussen de assurantietussenpersoon en de consument ertoe kan
leiden dat de verzekeraar de informatie niet via e-mail of internet aan de consu-
ment kan verstrekken.
Laten wij nu eens kijken of het proces van oriënteren, informeren, aanvragen,

sluiten, afgeven van de polis en informeren tijdens de looptijd van de verzekering
via e-mail en internet kan plaatsvinden.

‘ … Pap i e r , h i e r ! . . . ’ ?
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4.2 Oriënteren en financiële bijsluiter

Een consument die een levensverzekering wil sluiten, zal vaak de behoefte hebben
zich eerst te oriënteren op de verschillende verzekeraars en hun producten. Om
vergelijking tussen levensverzekeringen van hetzelfde type van verschillende ver-
zekeraars mogelijk te maken, is door de wetgever de financiële bijsluiter ontwik-
keld.23 Een financiële bijsluiter is een geobjectiveerd document en geldt voor de
meeste levensverzekeringen.24, 25, 26 De financiële bijsluiter maakt het voor con-
sumenten mogelijk om reeds in de oriëntatiefase zelf informatie te verzamelen
over de kenmerken en risico’s van een levensverzekering en om vergelijkingen te
maken tussen levensverzekeringen van verschillende verzekeraars.27 Wij blijken te
maken te hebben met een moderne wetgever, want de financiële bijsluiter hoeft
sinds dit jaar in beginsel slechts beschikbaar te zijn op de website van de verzeke-
raar (art. 38 lid 1 Bfd). Het is alsof de wetgever ervan uitgaat dat de gemiddelde
consument zich zal oriënteren via internet! De consument heeft wel het recht om
rechtstreekse verstrekking van de financiële bijsluiter te vragen. Vraagt de consu-
ment daarom, dan moet de verzekeraar (of de assurantietussenpersoon) dat direct,
schriftelijk of via e-mail, kosteloos doen (art. 38 lid 2 Bfd).

4.3 Informatieverstrekking vóór het sluiten van de overeenkomst

Als een consument28 vervolgens zijn keuze heeft gemaakt en een levensverzeke-
ring wil sluiten, moet de verzekeraar vóór het sluiten van de verzekering aan hem
informatie verstrekken die nodig is voor de adequate beoordeling van de verzeke-
ring. Die informatieverstrekking vindt plaats op grond van de Wet financiële
dienstverlening en is nader uitgewerkt in het daarop gebaseerde Besluit financiële
dienstverlening (art. 31 Wfd jo. art. 30 en 32 Bfd)29 en op grond van het Burger-
lijk Wetboek (art. 6:227b lid 2 BW en 6:231 e.v. BW). Hierbij kan gedacht wor-
den aan informatie over
– de hoogte van de uitkering (art. 32 lid 1 onderdeel b Bfd),30

– de winstdeling (art. 32 lid 1 onderdeel g Bfd),
– de looptijd van de verzekering (art. 32 lid 1 onderdeel h Bfd),
– de afkoop- of premievrije waarde (art. 32 lid 1 onderdeel l Bfd), en

Wouter Kalkman
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– de algemene en bijzondere polisvoorwaarden (art. 32 lid 1 onderdeel t Bfd;
art. 6:231 e.v. BW). Op het verstrekken van algemene voorwaarden kom ik
zo nog even terug.

4.4 Verstrekking van informatie via de verzekeraar of de assurantietussenpersoon

Als de consument een verzekering rechtstreeks met een verzekeraar wil sluiten,
moet de verzekeraar de wettelijk voorgeschreven informatie verstrekken. Als de
consument de verzekering wil sluiten door bemiddeling van een assurantietussen-
persoon, dan verloopt de informatieverstrekking in principe via die assurantietus-
senpersoon (art. 36 lid 1 Wfd jo. art. 32 lid 4 Bfd), tenzij de verzekeraar met de
assurantietussenpersoon overeengekomen is dat de verzekeraar de informatie zelf
rechtstreeks zal verstrekken aan de consument (art. 36 lid 2 Wfd jo. art. 32 lid 4
Bfd).
De door de verzekeraar of assurantietussenpersoon te verstrekken informatie

moet in beginsel worden gedaan op papier, maar sinds de inwerkingtreding van de
Wet financiële dienstverlening op 1 januari 2006 bestaat de mogelijkheid om de
informatie ook via een andere duurzame drager van gegevens te verstrekken (art. 26 lid
1 Bfd). Onder een duurzame drager31 worden computerdiskettes, cd-roms en de
harde schijf van de computer (voor de opslag van elektronische boodschappen)
verstaan. De computerdiskettes of cd-roms moeten aan de consument worden
toegestuurd. Omdat de harde schijf van een computer (voor de opslag van elek-
tronische boodschappen) eveneens als duurzame drager wordt beschouwd, kan de
verzekeraar de voorgeschreven informatie ook per e-mail toesturen aan de consu-
ment. De consument kan het elektronische bericht vervolgens opslaan op de harde
schijf van zijn computer. Of de consument het elektronische bericht na ontvangst
daadwerkelijk opslaat op de harde schijf, komt voor zijn risico en niet voor risico
van de verzekeraar.32

Een Persoonlijke Internet Pagina die de consument op het netwerk van de ver-
zekeraar heeft, geldt naar mijn mening ook als duurzame drager zolang de infor-
matie door de consument maar kan worden opgeslagen op de harde schijf van zijn
computer.33 Dit betekent naar mijn mening dat het mogelijk is dat de verzekeraar
per e-mail aan de consument laat weten dat er mededelingen staan op diens Per-
soonlijke Internet Pagina, mits die informatie maar door de consument op de
harde schijf van zijn computer geplaatst kan worden.34

‘ … Pap i e r , h i e r ! . . . ’ ?
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De verzekeraar of de assurantietussenpersoon zal, indien hij informatie via e-
mail en internet wil verstrekken, er zeker van moeten zijn dat de consument een
computer met harde schijf heeft en de informatie daarop leesbaar kan worden ge-
maakt (art. 26 lid 1 Bfd).35 Doet de verzekeraar of assurantietussenpersoon dat
niet of heeft de consument geen computer of ontbreekt de software om de infor-
matie leesbaar te maken, dan mag de verzekeraar of assurantietussenpersoon de
informatie niet via internet versturen en zal hij de informatie op papier moeten
verstrekken.
Hoe kan de verzekeraar of assurantietussenpersoon weten dat een consument

een computer en de noodzakelijke software heeft? Dat kan op allerlei manieren.
De consument kan een e-mailadres aan de verzekeraar doorgeven. Daarnaast kan
de verzekeraar informatie verstrekken over de benodigde software.36 Deze weder-
zijdse informatieverstrekking kan worden gegeven op het (elektronisch) aanvraag-
formulier. Ook is het denkbaar dat de verzekeraar de consument in het e-mailbe-
richt de benodigde software (gratis) meezendt, zodat die op de computer van de
consument kan worden opgeslagen, wanneer blijkt dat deze niet aanwezig is.37

4.5 Elektronisch verstrekken van algemene voorwaarden

Zoals ik hiervoor al aangaf, moet de consument vóór het sluiten van de verzeke-
ringsovereenkomst tevens geïnformeerd worden over de algemene voorwaarden.
Op grond van het Besluit financiële dienstverlening mogen die algemene voor-
waarden via e-mail en internet verzonden of beschikbaar gesteld worden (art. 26
Bfd). Bij het verstrekken van algemene voorwaarden hebben wij echter niet alleen
te maken met het Besluit financiële dienstverlening, maar ook met het Burgerlijk
Wetboek. Op grond van het Burgerlijk Wetboek mogen de algemene voorwaarden
per e-mail of internet38 verzonden of beschikbaar gesteld worden, indien de ver-
zekeringsovereenkomst langs elektronische weg tot stand komt (art. 6:234 lid 1 on-
derdeel c BW). Van een langs elektronische weg tot stand gekomen overeenkomst is
geen sprake indien de overeenkomst niet op afstand tot stand komt.39

Als de consument persoonlijk contact heeft met zijn assurantietussenpersoon,
komt de verzekering niet langs elektronische weg tot stand. Bij het langs elektronische
weg invoeren van de gegevens op het netwerk van de verzekeraar heeft de assuran-
tietussenpersoon te gelden als hulppersoon van de verzekeraar en is er geen sprake
van verkoop op afstand. Dit betekent dat de verzekeraar de algemene voorwaar-

Wouter Kalkman
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den ook niet via e-mail of internet aan de consument ter beschikking kan stellen,
zonder het risico te lopen dat de consument in een later stadium één of meer
bedingen in die algemene voorwaarden vernietigt omdat de verzekeraar hem niet
op juiste wijze de mogelijkheid heeft geboden kennis te nemen van die algemene
voorwaarden (art. 6:233 onder b BW jo. 6:234 BW). Hierbij is sprake van een
heel merkwaardig verschil. Een consument, die een assurantietussenpersoon in de
arm heeft genomen en met wie hij persoonlijk contact heeft, kan op grond van het
Besluit financiële dienstverlening de algemene voorwaarden via e-mail en internet
ontvangen, maar tegelijkertijd wordt dat onmogelijk gemaakt door het Burgerlijk
Wetboek, alleen maar omdat hij persoonlijk contact heeft met de assurantietussen-
persoon! Het Burgerlijk Wetboek zet het Besluit financiële dienstverlening op dit
punt eenvoudig ter zijde.
Een verzekeraar kan dus alléén de algemene voorwaarden langs elektronische

weg verzenden indien
– de consument rechtstreeks en zonder gebruik te maken van een assurantietus-

senpersoon, via de website van de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst
sluit, dan wel

– de consument door bemiddeling van een assurantietussenpersoon de verzeke-
ringsovereenkomst via de website van de verzekeraar sluit en waarbij de com-
municatie zowel tussen consument en assurantietussenpersoon als tussen assu-
rantietussenpersoon en verzekeraar uitsluitend langs elektronische weg
plaatsvindt.

4.6 Het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering

Als de consument zijn keuze heeft gemaakt voor een bepaald type levensverzeke-
ring en voor de verzekeraar, en de vereiste informatie heeft ontvangen, zal hij die
overeenkomst willen sluiten via de website van de verzekeraar.

4.6.1 Rechtstreeks sluiten van een levensverzekering via de website

Laten wij eerst eens kijken hoe de consument de verzekeringsovereenkomst recht-
streeks, zonder bemiddeling van een assurantietussenpersoon, via de website van
de verzekeraar kan sluiten. Als een (levens)verzekering via de website van een
verzekeraar wordt gesloten, spreekt de wet van het op afstand en langs elektronische

‘ … Pap i e r , h i e r ! . . . ’ ?
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weg sluiten van een overeenkomst. Met de begrippen op afstand en langs elektroni-
sche weg wordt bedoeld dat aan de totstandkoming van de verzekeringsovereen-
komst geen papier of persoonlijk contact te pas komt.40

De verzekeraar die de mogelijkheid biedt via zijn website verzekeringen aan te
vragen en te sluiten moet voldoen aan de voorschriften inzake elektronische han-
del uit het Burgerlijk Wetboek (art. 6:227b en 6:227c BW).41 Met deze voor-
schriften wordt beoogd de consument meer duidelijkheid (transparantie) te bie-
den, waardoor het vertrouwen van de consument in het elektronisch zakendoen
wordt vergroot. Tevens wordt beoogd te voorkomen dat overeenkomsten langs
elektronische weg onbedoeld, of met een onbedoelde inhoud, tot stand komen.42

Op grond van de voorschriften voor elektronische handel moet de verzekeraar
de consument op duidelijke, begrijpelijke en ondubbelzinnige wijze informatie ver-
strekken43 over

a. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en in het bijzonder
welke handelingen daarvoor nodig zijn;44

b. het al dan niet archiveren van de overeenkomst nadat deze tot stand is ge-
komen. Indien de overeenkomst wordt gearchiveerd moet het voor de con-
sument duidelijk zijn op welke wijze de overeenkomst te raadplegen zal zijn.
Deze informatie stelt de consument in staat te beslissen of hij de overeen-
komst zelf moet opslaan op de harde schijf van zijn computer;45, 46

c. de wijze waarop de consument op de hoogte kan komen van door hem niet
gewilde handelingen, en de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de
overeenkomst tot stand komt. Deze bepaling moet voorkomen dat een con-
sument door het per ongeluk aanklikken van een button gebonden raakt aan
een overeenkomst. De verzekeraar kan dit voorkomen door bijvoorbeeld,
vóórdat de overeenkomst door de consument definitief wordt aanvaard, een
overzicht aan hem te verstrekken met de ingevoerde informatie. Daarnaast
kan hij de consument de gelegenheid geven om eventueel foutieve informa-
tie ongedaan te maken, waarna een definitieve bevestiging en eventueel een
herbevestiging zou kunnen worden gevraagd;47, 48

d. de talen waarin de overeenkomst kan worden gesloten;49

e. de gedragscodes waaraan de verzekeraar zich heeft onderworpen en de wijze
waarop deze gedragscodes voor de consument langs elektronische weg te
raadplegen zijn; het gaat hierbij om gedragscodes die het medium zelf be-
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treffen, zoals de European Good Practice Guide for Insurance Business on the Inter-
net, maar ook om gedragscodes die specifiek gelden voor het verzekerings-
bedrijf, zoals de Gedragscode Verzekeraars of het Protocol Verzekeringskeuringen50

(art. 6:227b lid 1 BW).51, 52

Aan het totstandkomen van de verzekeringsovereenkomst zijn geen vormvoor-
schriften verbonden. De verzekeringsovereenkomst hoeft bijvoorbeeld niet schrif-
telijk te worden aangegaan. Dat betekent dat de overeenkomst ook tot stand kan
komen via de website van de verzekeraar. De verzekeringsovereenkomst komt
simpelweg tot stand door aanbod en aanvaarding (art. 6:217 BW). Aanbod en
aanvaarding kunnen geschieden via e-mail en internet (art. 3:37 lid 1 BW).53 De
verzekeringsovereenkomst is gesloten wanneer de overeenkomst is aanvaard. De
enige voorwaarde die de wet stelt is dat wanneer de consument via e-mail of
internet het aanbod van de verzekeraar aanvaardt, de verzekeraar zo spoedig mo-
gelijk via e-mail de ontvangst van deze verklaring dient te bevestigen. Zolang de
ontvangst van een aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de verzeke-
ringsovereenkomst ontbinden (art. 6:227c lid 2 BW). De langs elektronische weg
uitgebrachte ontvangstbevestiging wordt geacht ontvangen te zijn door de consu-
ment, zodra het bericht op de mailserver van zijn provider in de daar voor hem
aangehouden persoonlijke mailbox is ontvangen (art. 6:227c lid 3 BW).54 Het is
vervolgens aan de consument om het bericht uit de persoonlijke mailbox op te
halen en zichtbaar en leesbaar te maken op zijn computer.55

4.6.2 Bemiddeling door een assurantietussenpersoon

Hoe zit het nu als de (levens)verzekering gesloten wordt door tussenkomst van
een assurantietussenpersoon? De consument zit op kantoor bij de assurantietussen-
persoon of de assurantietussenpersoon zit bij de consument thuis. De assurantie-
tussenpersoon verricht in aanwezigheid van de consument de handelingen die no-
dig zijn om de overeenkomst via het netwerk van de verzekeraar tot stand te
brengen, zoals het invoeren van gegevens en het accorderen van gevraagde hande-
lingen namens de consument. De verzekeringsovereenkomst komt dan niet langs
elektronische weg tot stand.56 Er is immers persoonlijk contact tussen de consument
en de assurantietussenpersoon. In die situatie gelden de zojuist besproken speciale
beschermingsvoorschriften voor consumenten bij elektronische handel niet (art.
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6:227b en 6:227c BW).57 Voor deze situatie gelden uitsluitend de algemene regels
die van toepassing zijn op het totstandkomen van overeenkomsten.58

4.7 De (elektronische) polis

Is de verzekeringsovereenkomst al dan niet langs elektronische weg tot stand ge-
komen, dan is de verzekeraar verplicht59 de consument zo spoedig mogelijk een
akte te geven waarin de inhoud van de verzekeringsovereenkomst met voldoende
precisie is vastgelegd (art. 7:932 BW).60 De door de verzekeraar af te geven akte
wordt ‘polis’ genoemd en is een door de verzekeraar ondertekend geschrift, be-
stemd om tot bewijs te dienen (art. 156 lid 1 Rv).61 Onder polis vallen ook de
algemene- en bijzondere polisvoorwaarden.62 Dit betekent dat wanneer de infor-
matieverstrekking en het sluiten van de verzekering geheel via e-mail en internet
heeft plaatsgevonden, altijd nog een schriftelijke polis moet worden verstrekt als-
mede een schriftelijke versie van de algemene en bijzondere polisvoorwaarden!
Wanneer internetverzekeraar Ineas Verzekeringen63 op zijn website onder het kopje
‘geen post’ schrijft: ‘Alle documenten vindt u in uw Privé Domein. Als PDF, dus
afdrukken kan eenvoudig en in het correcte formaat.’ gebeurt er toch iets dat in
strijd is met het Burgerlijk Wetboek: er wordt geen door de verzekeraar onderte-
kende schriftelijke polis afgegeven. Het elektronisch beschikbaar stellen van de
polis, zoals Ineas Verzekeringen doet, is op dit moment onvoldoende.
De polis is niet beslissend voor de totstandkoming van de verzekeringsovereen-

komst. Een polis is uitsluitend een belangrijk document vanwege de materiële be-
wijskracht. De polis levert namelijk in beginsel dwingend bewijs op tegen de ver-
zekeraar voor wat betreft de inhoud van de polis (art. 157 lid 2 Rv).64, 65 In
zoverre is het dus een belangrijk document voor de consument. Toch moeten wij
het belang van de polis ook niet overdrijven. De polis is sinds 1 januari 2006 niet
meer hét bewijsmiddel van het bestaan van de verzekeringsovereenkomst. De con-
sument is sinds die datum vrij in de manier waarop hij het bestaan en de inhoud
van de verzekeringsovereenkomst kan aantonen.66

Ons Burgerlijk Wetboek biedt de mogelijkheid dat, wanneer uit de wet voort-
vloeit dat een overeenkomst in schriftelijke vorm moet worden gesloten, aan de
eis van schriftelijkheid tevens is voldaan indien de overeenkomst langs elektroni-
sche weg tot stand is gekomen en aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Die voor-
waarden moeten garanderen dat een elektronische overeenkomst gelijkwaardig is
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aan de op papier vastgelegde overeenkomst (art. 6:227a BW). Daarnaast bepaalt
het Burgerlijk Wetboek dat een elektronische handtekening67 dezelfde rechtsge-
volgen kan hebben als een handgeschreven handtekening (art. 3:15a lid 1 BW).
Die gelijkstelling zal aanwezig kunnen zijn indien de elektronische handtekening
als voldoende betrouwbaar kan worden aangemerkt. Er zijn verschillende syste-
men van elektronische handtekening, zoals
– een ingescande handgeschreven handtekening,68

– een pincode- of wachtwoordsysteem,69 en
– een digitale handtekening, gebaseerd op een zogenaamd ‘gekwalificeerd certi-

ficaat’.70

De digitale handtekening is zonder meer het veiligste systeem voor elektronische
handtekeningen.71 Van een digitale handtekening wordt aangenomen dat deze vol-
doende betrouwbaar is, en daarom heeft deze dezelfde rechtsgevolgen als een
handgeschreven handtekening (art. 3:15a leden 1 en 2 BW). De betrouwbaarheid
van alle andere vormen van elektronische handtekeningen zal pas beschouwd wor-
den als bewezen nadat de rechter dit heeft bevestigd.
De minister van Justitie heeft verklaard dat een overeenkomst die schriftelijk

moet worden aangegaan, maar in plaats daarvan elektronisch wordt aangegaan en
voorzien is van elektronische handtekeningen (art. 3:15a en 6:227a BW), gelijk-
gesteld wordt met een schriftelijke akte, met inbegrip van de daaraan toekomende
dwingende bewijskracht (art. 157 lid 2 Rv).72

Betekent dit dat er vandaag al een elektronische polis op de Persoonlijke Inter-
net Pagina van de consument op het netwerk van de verzekeraar geplaatst kan
worden die dezelfde bewijskracht heeft als een schriftelijke polis? Ik denk van
niet.73 Een elektronische polis valt niet onder de regeling in het Burgerlijk Wet-
boek die het elektronisch sluiten van overeenkomsten mogelijk maakt.74 Een elek-
tronische polis kan dan ook bewijsrechtelijk niet gelijkgesteld worden met de
schriftelijke polis (art. 156 lid 1 Rv).75 Die mening is de minister van Justitie ook
toegedaan.76 Het is helaas niet anders.
Toch is het raar dat dit niet kan. Een overeenkomst, waarvan de wet zegt dat

die schriftelijk moet worden aangegaan, kan ook elektronisch worden aangegaan.
Indien deze elektronische overeenkomst voorzien wordt van elektronische hand-
tekeningen, wordt deze elektronische akte gelijkgesteld met een schriftelijke akte,
met inbegrip van de daaraan toekomende bewijskracht. De verzekeringsovereen-

‘ … Pap i e r , h i e r ! . . . ’ ?

17



komst hoeft niet schriftelijk te worden aangegaan. Er moet alleen een schriftelijke
polis worden afgegeven ter bevestiging van de inhoud van de verzekeringsovereen-
komst, en die kan niet elektronisch worden verstrekt! Kortom: een niet te recht-
vaardigen ongelijke behandeling.

4.8 (Elektronische) verstrekking van informatie tijdens de looptijd van de verzekering

Als de consument de schriftelijke polis heeft ontvangen, dienen vervolgens alle
mededelingen waartoe de bepalingen van het verzekeringsrecht in het Burgerlijk
Wetboek of de verzekeringsovereenkomst de verzekeraar aanleiding geven, in be-
ginsel schriftelijk gedaan te worden (art. 7:933 lid 1 BW).77 Bij mededelingen van
de verzekeraar kan men denken aan
– een mededeling aan de consument omtrent premieachterstand (art. 7:980),
– een mededeling aan de consument inzake de afkoop van een verzekering, en
– een mededeling aan de consument inzake een wijziging van de algemene voor-

waarden.

Tijdens de parlementaire behandeling van het nieuwe verzekeringsrecht heeft de
minister van Justitie vorig jaar onder druk van de Tweede Kamer schoorvoetend
ruimte geboden voor de mogelijkheid tot het verstrekken van mededelingen langs
elektronische weg tijdens de looptijd van de verzekering.78 Schoorvoetend, omdat
de minister zich wil beperken tot het elektronisch verstrekken van ‘sommige me-
dedelingen’ ‘onder nader te bepalen voorwaarden’, mits een afwijkende regel
maar ‘specifiek voor dergelijke mededelingen’ wordt geformuleerd.79

De nadere regels ten aanzien van de verzending van mededelingen langs elek-
tronische weg moeten vastgelegd worden in een algemene maatregel van bestuur
(art. 7:933 lid 2 BW). Wat er in die algemene maatregel van bestuur zal worden
bepaald, is nog steeds niet bekend.
Naast het Burgerlijk Wetboek bepaalt de Wet financiële dienstverlening dat de

consument,80 tijdens de looptijd van de overeenkomst van levensverzekering (on-
geacht of deze op afstand is gesloten), geïnformeerd moet worden over alle we-
zenlijke relevante wijzigingen met betrekking tot de levensverzekering (art. 31 lid
3 Wfd jo. art. 45 Bfd). Dit voorschrift is uitgewerkt in het Besluit financiële
dienstverlening. Hierbij kan men denken aan
– wijziging van de algemene polisvoorwaarden (art. 45 lid 1 onderdeel b Bfd),81
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– de jaarlijkse winstdeling (art. 45 lid 1 onderdeel c Bfd), en
– de actuele afkoop- of premievrije waarde, indien de consument daarom ver-

zoekt (art. 45 lid 1 onderdeel e Bfd).

De informatie die op grond van het Besluit financiële dienstverlening moet worden
verstrekt, kan (onder voorwaarden) via e-mail en internet worden verstrekt. Het
is denkbaar dat deze informatie ook moet worden verstrekt op grond van bepalin-
gen van de verzekeringsovereenkomst. Is dat laatste het geval, dan moet de infor-
matie op grond van het Burgerlijk Wetboek (vooralsnog) langs schriftelijke weg
worden verstuurd (art. 7:933 lid 1 BW). Hier zien wij een botsing van wettelijke
voorschriften, die in het voordeel van het Burgerlijk Wetboek uitvalt. Het Burger-
lijk Wetboek staat nu eenmaal boven het Besluit financiële dienstverlening.

5. Samenvatting, conclusies en voorstellen tot verandering

Ik kom tot een afronding. Ik zal de belangrijkste punten samenvatten en ik zal u
mijn voorstel tot verandering voorleggen, dat naar mijn mening voldoende waar-
borgen biedt aan de consument om via e-mail en internet een verzekering aan te
vragen en een polis te ontvangen. Wij hebben gezien dat de informatieverstrek-
king in het kader van het totstandkomen van een verzekeringsovereenkomst een
lappendeken is en dat een consistente gedachte ontbreekt.
Op grond van de Wet financiële dienstverlening en het daarop gebaseerde Be-

sluit financiële dienstverlening mag de meeste informatie die vóór het sluiten van
de verzekering moet worden verstrekt, waaronder de algemene voorwaarden, via
e-mail en internet worden verstrekt. Niet relevant daarbij is of het contact tussen
consument en assurantietussenpersoon of verzekeraar al dan niet geheel via inter-
net of e-mail loopt. Met andere woorden: na een persoonlijk contact met de assu-
rantietussenpersoon blijft het mogelijk de informatie via e-mail of internet ter be-
schikking te stellen.
Op grond van het Burgerlijk Wetboek kunnen de algemene voorwaarden alleen

maar via e-mail en internet worden verstrekt, indien een verzekering langs elektro-
nische weg tot stand komt. Bemiddelt een assurantietussenpersoon bij het sluiten
van een verzekering en heeft hij persoonlijk contact met de consument, dan wordt
de verzekering niet geacht langs elektronische weg gesloten te zijn. Dit heeft tot ge-
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volg dat de algemene voorwaarden dan ook niet per e-mail of internet kunnen
worden verstuurd, ook al wordt die mogelijkheid wél geboden via het Besluit
financiële dienstverlening. Het Burgerlijk Wetboek staat nu eenmaal boven het Be-
sluit financiële dienstverlening. Dat is een botsing van wetten die niet te rechtvaar-
digen is. Elektronische verstrekking van algemene voorwaarden zal alléén kunnen
plaatsvinden indien het contact tussen de consument en de assurantietussenper-
soon, respectievelijk de verzekeraar, geheel via e-mail en internet plaatsvindt. Is
dat niet het geval, dan moeten de algemene voorwaarden door de verzekeraar in
schriftelijke vorm worden verstrekt. Hiermee ontstaat een niet te rechtvaardigen
onderscheid tussen verzekeraars die met en verzekeraars die zonder assurantietus-
senpersonen werken.
Het sluiten van een overeenkomst van levensverzekering is onderworpen aan

voorschriften, indien de verzekering wordt aangeboden via een website van de
verzekeraar. Die voorschriften beogen de consument meer transparantie te bie-
den, waardoor het vertrouwen van de consument in het elektronisch zakendoen
wordt vergroot. Maar ook hier geldt dat die voorschriften niet gelden wanneer
een assurantietussenpersoon bemiddelt en persoonlijk contact heeft met de consu-
ment.
Na het sluiten van de verzekeringsovereenkomst moet een schriftelijke polis en

schriftelijke algemene voorwaarden aan de verzekeringnemer worden verzonden,
zelfs als de verzekeringsovereenkomst via internet tot stand is gekomen en alle
informatie via e-mail en internet kon worden verstrekt. Tijdens de looptijd van de
verzekering moeten de mededelingen waartoe het verzekeringsrecht in het Bur-
gerlijk Wetboek of de verzekeringsovereenkomst aanleiding geven, door de verze-
keraar in beginsel schriftelijk geschieden, tenzij elektronische informatieverstrek-
king bij algemene maatregel van bestuur is toegestaan. Op grond van het Besluit
financiële dienstverlening moet de consument tijdens de looptijd van de verzeke-
ring geïnformeerd worden over alle wezenlijke relevante wijzigingen met betrek-
king tot de levensverzekering. Hierdoor kan het gebeuren dat het Besluit financiële
dienstverlening het verstrekken van informatie tijdens de looptijd van de verzeke-
ring via e-mail en internet toestaat, terwijl dezelfde informatie op grond van het
Burgerlijk Wetboek schriftelijk moet.
Deze lappendeken is met het oog op de ontwikkeling van de elektronische snel-

weg in het verzekeringsrecht beslist niet wenselijk. Bovendien ontlokt het uitspra-
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ken als zouden consumenten zich bij verzekeraars wanen in een oudheidkundig
museum, omdat je als klant niets via internet kunt doen.82

Doelstelling van de wetgever is om het privaatrecht zoveel mogelijk geschikt te
doen zijn voor het elektronisch berichtenverkeer.83 Steeds meer mensen worden
vertrouwd met de nieuwe technieken die het mogelijk maken om via internet op
een efficiënte, effectieve en veilige manier met elkaar te communiceren en over-
eenkomsten aan te gaan. Natuurlijk draagt het elektronisch communiceren risico’s
in zich, maar die risico’s zijn niet groter dan de risico’s van schriftelijke communi-
catie. Bij de parlementaire behandeling van het nieuwe verzekeringsrecht84

roemde de minister van Justitie de – wat hij noemde – ‘eenvoudige en deugdelijke
archivering’ van papier. Er is echter weinig fantasie voor nodig om zich een voor-
stelling te maken van de wijze waarop de gemiddelde consument omgaat met de
post van zijn verzekeraar. Een digitale mailbox biedt in beginsel veel meer orde-
ning en overzicht dan een papieren schoenendoos. Verder moet worden bedacht
dat de ontwikkelingen ertoe zullen leiden dat consumenten een Persoonlijke Inter-
net Pagina op het netwerk van hun verzekeraar krijgen en de daar opgeslagen
informatie kunnen bekijken, zoals dat ook het geval is bij elektronisch bankieren.
Het zou mij niet verbazen dat veel consumenten er voordeel in zien wanneer alle
polissen, polisvoorwaarden en andere gegevens toegankelijk zijn via een eigen Per-
soonlijke Internet Pagina op het netwerk van de verzekeraar. Kortom, er is alle
reden tot wetswijziging!
Van groot belang is daarbij dat de wetgever deze kwestie beziet vanuit de con-

sument. Voorop moet staan dat de consument de vrijheid wordt geboden om de
informatie, waaronder de algemene voorwaarden,85 vóór het sluiten van de ver-
zekering of tijdens de looptijd van de verzekering, via e-mail te ontvangen of via
internet beschikbaar te krijgen, ongeacht of de overeenkomst al dan niet geheel of
gedeeltelijk langs elektronische weg tot stand komt en of er al dan niet een assu-
rantietussenpersoon bij betrokken is. De keuze moet aan de consument zijn. Dan
kan rekening gehouden worden met verschillen in opleiding en leeftijd. Zo mag
verondersteld worden dat jongeren gemakkelijker elektronische diensten accepte-
ren dan ouderen. Deze verschillen zullen ongetwijfeld in de toekomst verdwijnen,
maar zolang die verschillen bestaan, moet de consument kunnen aangeven bij wel-
ke wijze van informatieverstrekking hij zich het meest comfortabel voelt. Dit sys-
teem wordt nu ook voorgesteld in het wetsvoorstel inzake de Pensioenwet. Werd
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er in eerste instantie nog aangesloten bij de opvatting van de minister van Justi-
tie,86 sinds 17 mei 2006 kiest minister de Geus ook voor de consument.87

Legt de wetgever de keuze bij de consument, dan zal naar mijn mening nog wel
een aantal voorwaarden moeten worden opgenomen om de goede uitoefening van
dat recht te waarborgen. In de eerste plaats is naar mijn mening vereist dat de
consument éénmalig88 moet instemmen met het langs elektronische weg per e-
mail verstrekken of op de website beschikbaar stellen van informatie.89 In de
tweede plaats zal de verzekeraar moeten aangeven welke informatie langs elektro-
nische weg wordt verstrekt, want alleen dan is de consument in staat te beoorde-
len of hij de informatie langs elektronische weg wil ontvangen of daarover de
beschikking wil krijgen. In de derde plaats moet de verzekeraar aangeven aan wel-
ke specificaties de software op de computer moet voldoen. Ten slotte moet de
consument het recht krijgen eenzijdig zijn keuze voor het verkrijgen van informa-
tie langs elektronische weg te herroepen, met inachtneming van een bepaalde ter-
mijn. De verzekeraar is na herroeping verplicht de informatie in schriftelijke vorm
te verstrekken. Na herroeping zou de consument de polis en de daarop van toepas-
sing zijnde algemene en bijzondere polisvoorwaarden alsnog in schriftelijke vorm
moeten kunnen ontvangen. Als aan deze voorwaarden wordt voldaan, bestaat er
naar mijn mening voldoende zekerheid voor de consument om de informatie langs
elektronische weg te ontvangen of ter beschikking te krijgen.
Om het verstrekken van de elektronische polis mogelijk te maken, dient in het

Burgerlijk Wetboek bepaald te worden dat aan het vereiste van het verstrekken
van een schriftelijke polis tevens is voldaan indien deze polis langs elektronische
weg wordt verstrekt, raadpleegbaar is door de verzekeringnemer, de authenticiteit
van de polis in voldoende mate gewaarborgd is en voorzien is van een elektroni-
sche handtekening als bedoeld in art. 3:15a lid 2 BW. Een dergelijke langs elektro-
nische weg verstuurde polis vervult op die wijze alle functies die de wetgever met
het stellen van de eis van schriftelijkheid beoogde te waarborgen en behoort der-
halve rechtens met een schriftelijke polis gelijkgesteld te worden. Verzekeraars
zullen moeten zorgen voor veilige elektronische polissen. Dat is in hun eigen be-
lang, want ook een elektronische polis zal dwingend bewijs opleveren tegen de
verzekeraar voor wat betreft de inhoud van de polis. Aangezien verzekeraars per
jaar vele honderdduizenden polissen verstrekken, hebben zij een groot belang bij
veilige verstrekking van elektronische documenten.
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‘...Papier, hier!...’ roept Holle Bolle Gijs sinds mensenheugenis in de Efteling.
Wie heeft die uitdrukking als kind of samen met zijn kinderen niet gehoord? Het is
een aansporing om papier netjes weg te gooien. Zover moeten wij nog niet gaan,
maar het tijdstip is wel aangebroken dat ook in het verzekeringsrecht ruim baan
wordt geboden aan de elektronische snelweg, daarbij rekening houdend met het
recht van consumenten om de informatie desgewenst op papier te ontvangen en
omgeven met waarborgen.
Aan de wetgever de taak om hiervoor zo spoedig mogelijk ruimte te bieden.

Aan verzekeraars de taak om daadwerkelijk te laten zien dat elektronische com-
municatie eenvoudig toegankelijk, toepasbaar, veilig en efficiënt is. De Ombuds-
man Verzekeringen heeft in zijn jaarverslag 2005 opgemerkt dat wie het elektro-
nisch zakendoen niet goed organiseert, voor onoplosbare conflicten en
imagoproblemen komt te staan.90 Als verzekeraars dat weten te voorkomen, ziet
de verzekeringswereld er over zeven jaar heel anders uit. De verwachtingen zijn in
ieder geval hooggespannen.

6. Dankwoord

Dames en heren, geachte toehoorders, ik ben aangekomen bij mijn slotwoord.
Allereerst wil ik het Bestuur van de Stichting Verzekeringswetenschap hartelijk

danken voor het instellen van de leerstoel Verzekeringsrecht aan de Universiteit
van Amsterdam en het vertrouwen dat het met mijn benoeming in mij heeft ge-
schonken. Het College van Bestuur en het Bestuur van de faculteit der Rechts-
geleerdheid, in het bijzonder de afdeling Privaatrecht A, wil ik hartelijk danken
voor de gastvrijheid die zij mij bieden. Ik hoop bij studenten de komende jaren
belangstelling voor het levensverzekeringsrecht te ontwikkelen. Het is een prach-
tig rechtsgebied dat vele raakvlakken heeft met andere rechtsgebieden en vele in-
teressante vraagstukken kent die vaak een maatschappelijke dimensie hebben.
Voorts wil ik mijn werkgever, ING en Nationale-Nederlanden hartelijk danken

voor de tijd en ruimte die zij mij door de jaren heen geboden hebben, en bieden,
om mijn wetenschappelijke activiteiten uit te oefenen.
Een woord van grote dank past ook mijn collega’s van de afdeling Juridische en

Fiscale Zaken & Compliance van ING en Nationale-Nederlanden: een fantastisch

‘ … Pap i e r , h i e r ! . . . ’ ?
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en inspirerend team, dat door zijn creativiteit de afgelopen jaren vaak heeft bijge-
dragen aan de ontwikkeling van het verzekeringsrecht.
En dan tot slot mijn lieve gezin: Laura, Thomas, Emma & Sebastiaan. Veel tijd

gaat op aan mijn werk, maar jullie zorgen altijd voor de stabiele sfeer waarin dat
kan plaatsvinden. Jullie zorgen er ook wel voor dat het niet te gek kan worden; er
is meer op deze wereld om samen te ontdekken en samen van te genieten. Die
balans heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat ik hier vandaag sta. Zonder
jullie zou dat niet gelukt zijn.
U zult begrijpen dat mijn pleidooi voor de introductie van de elektronische

snelweg in het verzekeringsrecht bepaalde verplichtingen met zich meebrengt ten
aanzien van de beschikbaarheid van mijn rede. Om recht te doen aan mijn betoog,
kan ik u zeggen dat vandaag om 16.00 uur op www.nn.nl de tekst van deze rede
langs elektronische weg beschikbaar is en voor u op te slaan op de harde schijf van
uw computer. Over ongeveer tien weken ontvangt u, per TNT-postkoets, de ge-
drukte versie.

Ik heb gezegd.

Wouter Kalkman
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Noten

1. Kamerstukken II 2005/06, 26 448, nr. 273: brief van 23 mei 2006 van de Staatssecre-
taris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake het digitaal klantdossier werk en
inkomen.

2. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 6.
3. Zie ook Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 111.
4. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 6-7.
5. Art. 7:933 lid 1 BW bepaalt dat de verzekeraar zich bij schriftelijke verzending kan

houden aan de laatste hem bekende woonplaats van de geadresseerde (art. 7:933 lid 1
BW).

6. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 16.
7. Zie ook de vragen van het lid Heemskerk aan de minister van Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport over de grote hoeveelheid informatie die vanwege de zorgverzekeringswet aan
verzekerden toegestuurd zal worden, Kamerstukken II 2005/06, Aanhangsel van de Hande-
lingen, 311, p. 669-670.

8. Kamerstukken II, Handelingen 2005-2006, Stemmingen, 11 oktober 2005, 10-555.
9. Kamerstukken II 2005/06, 30 137, nr. 17.
10. Assurantie Magazine, 5 mei 2006, p. 29-30.
11. Assurantie Magazine, 5 mei 2006, p. 31-32.
12. Assurantie Magazine, 5 mei 2006, p. 55.
13. De VB-verzekeringsbarometer/Gfk 2005: ‘Consument verwacht aanpassing interme-

diair (Deel I), Iedereen biedt hetzelfde, intermediair blijft achter!’, in: Verzekeringsblad
2005, p. 1393. Uitgesplitst naar sectoren wordt 8% van de levensverzekeringen, 12%
van de schadeverzekeringen en 17% van de zorgverzekeringen langs elektronische weg
gesloten.

14. De VB-verzekeringsbarometer/Gfk 2005: ‘Consument verwacht aanpassing interme-
diair (Deel I), Iedereen biedt hetzelfde, intermediair blijft achter!’, in: Verzekeringsblad
2005, p. 1394.

15. Zie ook het interview met Niek Ligtelijn, directeur van internetverzekeraar Ineas,
‘Tweede leven biedt Ineas meer perspectief’, in: Assurantie Magazine, 19 mei 2006,
p. 9-12.

16. De VB-verzekeringsbarometer/Gfk 2005: ‘Consument verwacht aanpassing interme-
diair (Deel II), Consument en kanaal’, Verzekeringsblad 2005, p. 1466.

17. www.voogd.com.
18. Zie over het begrip ‘een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op

afstand’ J.M. Smits, ‘Wat is een overeenkomst op afstand in de zin van art. 7:46a
BW?’, in: WPNR 6500 (2002), p. 585 e.v. Een min of meer toevallig via e-mail ge-
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sloten verzekeringsovereenkomst valt niet onder de wettelijke regeling. M.B.M. Loos,
‘Financiële diensten op afstand’, in: NTER, oktober 2004, p. 12.

19. Onder ‘consument’ wordt niet begrepen de werkgever die een collectieve pensioen-
verzekering heeft gesloten (art. 40 Bfd).

20. De wet spreekt van een of meer ‘technieken voor communicatie op afstand’ (art. 1,
onderdeel y Wfd). Daaronder wordt verstaan ieder middel dat, zonder gelijktijdige
fysieke aanwezigheid van verzekeraar en consument, kan worden gebruikt voor het tot
stand komen van een verzekering (art. 1 onderdeel bb Wfd). Hieronder vallen ook
faxen en telefoons.

21. Kenmerkend daarbij is dat de communicatie tussen de verzekeraar en de consument
plaatsvindt zonder dat zij tegelijkertijd fysiek in elkaars nabijheid aanwezig zijn. Kamer-
stukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 72.

22. Kamerstukken II 2003/04, 29 507, nr. 3, p. 71: ‘Wanneer een aanbieder een overeen-
komst inzake een financieel product aangaat door tussenkomst van een (onder)bemid-
delaar die, anders dan door middel van een techniek voor communicatie op afstand,
bemiddelt bij de totstandkoming van een overeenkomst, is deze situatie niet te begrij-
pen onder «het aangaan van een overeenkomst op afstand» in de zin van dit wetsvoor-
stel.’

23. Stb. 2005, 676, p. 152.
24. Een financiële bijsluiter geldt voor complexe producten in de zin van het Besluit financi-

ele dienstverlening (art. 1 onderdeel d Bfd). De meeste levensverzekeringen zijn com-
plexe producten. Een levensverzekering is alléén dan geen complex product indien het
gaat om een verzekering waarbij de verplichting van de aanbieder tot het doen van een
uitkering of een reeks van uitkeringen alleen dan ontstaat, indien het overlijden van
degene op wiens leven de verzekering betrekking heeft, plaatsvindt voor de in de polis
genoemde datum. Hierbij kan gedacht worden aan de tijdelijke overlijdensrisicoverze-
kering.

25. Stb. 2005, 676, p. 156. De verplichting tot het beschikbaar houden van een financiële
bijsluiter geldt voor binnen Nederland woonachtige natuurlijke personen die niet han-
delen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (art. 38 lid 3 Bfd). Het is aan de
buitenlandse wetgever te bepalen welke informatie in die lidstaat dient te worden ver-
strekt aan de verzekeringnemer/consument die een levensverzekering wil sluiten met
een in Nederland gevestigde verzekeraar.

26. Omdat een financiële bijsluiter alleen geldt voor natuurlijke personen die niet handelen
in de uitoefening van een beroep of bedrijf, bestaat er geen verplichting voor de ver-
zekeraar bij het aanbieden van collectieve pensioenverzekeringen tot het beschikbaar
houden op de website van de verzekeraar of het, desgevraagd, verstrekken van een
financiële bijsluiter, Stb. 2005, 676, p. 156.

27. Stb. 2005, 676, p. 152-153.
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28. Als verzekeringnemer/consument dient ook te worden begrepen de werkgever die een
collectieve pensioenregeling sluit met de verzekeraar (art. 6 Wfd). De verzekeraar
hoeft de informatie alléén en eenmalig aan de werkgever te verstrekken. Op de werk-
gever ligt vervolgens de verantwoordelijkheid om deze informatie over te dragen aan
zijn werknemers (Stb. 2005, 676, 138).

29. Voor verzekeraars die verzekeringen sluiten via het systeem van verkoop op afstand gelden,
naast de specifiek voor verkoop op afstand geldende informatievoorschriften, dezelfde
precontractuele informatievoorschriften (art. 41 jo. 32 Bfd). Stb. 2005, 676, p. 160.
Wanneer een werkgever een collectieve pensioenverzekering op afstand sluit, gelden
ten aanzien van hem niet de informatievoorschriften van de artikelen 41 en 42 Bfd,
maar wel die van art. 32 Bfd.

30. Deze informatie, die de kern van de prestatie aangeeft, moet op grond van art. 6:227b
lid 2 BW op zodanige wijze aan de verzekeringnemer ter beschikking worden gesteld,
dat deze door hem kunnen worden opgeslagen zodat deze voor hem toegankelijk zijn
ten behoeve van latere kennisneming. De verzekeringnemer kan de verzekeringsover-
eenkomst ontbinden gedurende de tijd dat de verzekeraar de in art. 6:227 lid 2 BW
voorgeschreven informatie niet heeft verstrekt (art. 6:227b lid 5 BW). Een verwijzing
naar de website is voldoende, indien de verzekeringnemer in staat is de betreffende
voorwaarden op te slaan, zodat deze voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere
kennisneming. Zie: Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 12 en 14.

31. Hieronder wordt verstaan ieder hulpmiddel dat de consument in staat stelt persoonlijk
aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie toegankelijk
maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel
waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opge-
slagen informatie mogelijk maakt (art. 1 onderdeel h Wfd).

32. Stb. 2005, 676, p. 123.
33. Stb. 2005, 676, p. 123.
34. Zie ook het begrip ‘elektronisch’ in art. 1 van de Pensioenwet (Kamerstukken II 2005/

06, 30 413, nr. 2) dat wordt omschreven als ‘door middel van een elektronische in-
formatiedrager die de ontvanger in staat stelt de verstrekte informatie duurzaam te
bewaren’. In de memorie van toelichting (Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3,
p. 167) wordt hierover opgemerkt: ‘Met het stellen van de eis dat de informatie duur-
zaam bewaard moet kunnen worden is getracht een norm te vinden die toekomstbe-
stendig is. Het is mogelijk om in het kader van deze informatieverstrekking te verwij-
zen naar een website mits deze informatie voor de deelnemer bereikbaar is en door
hem op papier afgedrukt kan worden.’ Zie ook Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr.
3, p. 111-112. Zie ook Kamerstukken I 2001/02, 27 809, nr. 323b, p. 5-6.

35. Stb. 2005, 676, p. 123-124. Hieruit zou men kunnen afleiden dat het verstrekken van
informatie langs elektronische weg geen instemming behoeft van de verzekeringnemer.
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Slechts hoeft vast te staan dat de verzekeringnemer over de benodigde technische mid-
delen beschikt.

36. Stb. 2005, 676, p. 123.
37. Stb. 2005, 676, p. 124.
38. Aan dit voorschrift is voldaan indien door de verzekeraar duidelijk wordt aangegeven

dat de algemene voorwaarden deel uitmaken van de verzekeringsovereenkomst en dat
deze voorwaarden achter een duidelijk herkenbare hyperlink zijn opgenomen, mits dit
gebeurt op een zodanige wijze dat de algemene voorwaarden door de verzekeringne-
mer kunnen worden opgeslagen op de eigen computer. Kamerstukken I 2003/04, 28
197, nr. C, p. 18; Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 7; anders: H.P.A.J.
Martius, ‘Nieuw verzekeringsrecht en e-commerce: over elektronisch verzekeren,
elektronisch mededelen en de elektronische polis’, in: NTHR, 2005, p. 199.

39. In de parlementaire geschiedenis wordt als voorbeeld genoemd dat er geen sprake is
van een dienst op afstand als iemand op een reisbureau een vliegreis per computer laat
boeken. Wordt dezelfde vliegreis echter thuis door de klant direct via het internet ge-
boekt, dan is er wel sprake van dienstverlening op afstand. Kamerstukken II 2001/02,
28 197, nr. 3, p. 13 en 59.

40. Met het begrip ‘langs elektronische weg’ wordt bedoeld dat de totstandkoming van de
verzekeringsovereenkomst geheel per draad, per radio, of door middel van optische of
andere elektromagnetische middelen wordt verzonden, doorgeleid en ontvangen met
behulp van elektronische apparatuur voor de verwerking, met inbegrip van digitale
compressie en de opslag van gegevens. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 40
en 51.

41. Deze voorschriften gelden ook voor verzekeringen die tot stand komen nadat een aan-
bod via een website is gedaan, maar waarbij de daarop volgende communicatie via e-
mail verloopt. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 15: ‘… ook wanneer de
website zo is ingericht dat er geen sprake is van een aanbod in juridische zin, geldt de
bepaling. Het is voor toepasselijkheid van de bepaling ook niet nodig dat de (uiteinde-
lijke) aanvaarding van de afnemer uitgaat. De dienstverlener zal dus moeten zorgen dat
de afnemer op het moment waarop deze reageert op de website de in de bepaling
bedoelde middelen ter beschikking heeft, en tevens dat de afnemer deze ter beschik-
king houdt tot het moment waarop de overeenkomst tot stand komt.’ Zie ook: Kamer-
stukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 55.

42. Kamerstukken II 2001/02, 28 197, nr. 3, p. 55.
43. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 11 zegt over het begrip ‘verstrekken’:

‘Waar het dus om gaat is dat de dienstverlener de afnemer in staat stelt kennis te
nemen van bedoelde informatie, die van belang is voor de beslissing van de afnemer
tot het al dan niet aangaan van de overeenkomst. Indien dit kan geschieden met behulp
van een hyperlink bestaat daartegen geen bezwaar, …’
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44. Het niet nakomen van dit voorschrift maakt de overeenkomst vernietigbaar: art.
6:227b lid 4 BW.

45. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 11.
46. De verzekeringnemer kan de verzekeringsovereenkomst ontbinden gedurende de tijd

dat de verzekeraar de hier voorgeschreven informatie niet heeft verstrekt (art. 6:227b
lid 5 BW).

47. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 15.
48. Het niet nakomen van dit voorschrift maakt de overeenkomst vernietigbaar: art.

6:227b lid 4 BW.
49. Het niet nakomen van dit voorschrift maakt de overeenkomst vernietigbaar: art.

6:227b lid 4 BW.
50. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 13.
51. De verzekeringnemer kan de verzekeringsovereenkomst ontbinden gedurende de tijd

dat de verzekeraar de hier voorgeschreven informatie niet heeft verstrekt (art. 6:227b
lid 5 BW).

52. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 15. De informatievoorschriften van art.
6:227b lid 1 BW zijn niet van toepassing op overeenkomsten die uitsluitend door mid-
del van de uitwisseling van elektronische post of een soortgelijke vorm van individuele
communicatie tot stand zijn gekomen (art. 6:227b lid 3 BW). Dit is bijvoorbeeld het
geval indien een verzekeraar de verzekeringnemer een e-mail stuurt met daarin een
aanbod waarin wel alle essentiële informatie is opgenomen, maar waar voor verdere
productinformatie naar de website wordt verwezen. De essentiële informatie wordt
immers uitgewisseld via de elektronische post, waarbij slechts voor meer informatie
wordt verwezen naar een website. Of die verwijzing plaatsvindt door middel van een
hyperlink of slechts door een tekstuele verwijzing is in dit verband niet relevant.

53. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 7; Kamerstukken I 2005/06, 30 137, C,
p. 9; H.P.A.J. Martius, ‘Nieuw verzekeringsrecht en e-commerce: over elektronisch
verzekeren, elektronisch mededelen en de elektronische polis’, in: NTHR, 2005,
p. 198.

54. Niet relevant daarbij is of de mail daadwerkelijk geopend is. Kamerstukken II 2001/02,
28 197, nr. 3, p. 59.

55. H.P.A.J. Martius, ‘De werking van een verklaring op papier en een elektronische ver-
klaring: bereikt hebben of toegankelijk zijn’, NTHR, 2005, p. 2; Asser-Hartkamp 4-II,
2005, nr. 153, p. 148; H.J. Snijders, Het bereiken van een geadresseerde (per e-mail)
(II, slot), WPNR, 6445 (2001), p. 458.

56. In de parlementaire geschiedenis wordt als voorbeeld genoemd dat er geen sprake is
van een dienst op afstand als iemand op een reisbureau een vliegreis per computer laat
boeken. Wordt dezelfde vliegreis echter thuis door de klant direct via het internet ge-
boekt, dan is wel sprake van dienstverlening op afstand. Kamerstukken II 2001/02, 28
197, nr. 3, p. 13.
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57. Dit is slechts anders indien de assurantietussenpersoon zijn activiteiten uitsluitend op
afstand verricht, dat wil zeggen zonder persoonlijk contact met de consument.

58. Zie: H.P.A.J. Martius, ‘De werking van een verklaring op papier en een elektronische
verklaring: bereikt hebben of toegankelijk zijn’, in: NTHR, 2005, p. 2; Asser-Hart-
kamp 4-II, 2005, nr. 153, p. 148; H.J. Snijders, ‘Het bereiken van een geadresseerde
(per e-mail) (II, slot)’, in: WPNR, 6445 (2001), p. 458.

59. Van dit voorschrift kan niet worden afgeweken: art. 7:943 lid 1 BW.
60. Kamerstukken I 2004/05, 19 529, B, p. 8.
61. Zie art. 54 lid 6 Flora- en Faunawet jo. art. 1 lid 2 Regeling vaststelling model bewijs

van verzekering, waarin is bepaald dat het bewijs van verzekering op wit papier moet
worden gedrukt.

62. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 8.
63. www.ineas.nl.
64. Stein/Rueb, Compendium Burgerlijk Procesrecht, vijftiende dr., 2005, nr. 7.3.2.
65. De polis is sinds 1 januari 2006 niet meer hét bewijsmiddel van het bestaan van de

verzekeringsovereenkomst. De verzekeringnemer kan nu met alle middelen rechtens
bewijs van het bestaan en de inhoud van de verzekeringsovereenkomst leveren. Kamer-
stukken II, 1999/2000, 19 529, nr. 5, p. 23.

66. Kamerstukken II, 1999/2000, 19 529, nr. 5, p. 23.
67. Onder elektronische handtekening wordt een handtekening verstaan die bestaat uit

elektronische gegevens die zijn vastgehecht aan of logisch geassocieerd zijn met andere
elektronische gegevens en die worden gebruikt als middel van authentificatie (art.
3:15a lid 4 BW).

68. Kamerstukken I 2002/03, 27 743, nr. 35, p. 3; A.R. Lodder, J. Dumortier & S.H.
Bol, Het recht rond elektronische handtekeningen, 2005, p. 51; R.E. van Esch, Juridische
aspecten van elektronische handel, tweede dr., 2006, p. 106. Anders: J.G.C. Kamphuisen,
‘De polis is een akte. Waarvan akte!’, in: AV&S 2005, p. 199.

69. R.E. van Esch, ‘Civielrechtelijke aspecten van de Wet elektronische handtekeningen’,
in: NTBR 2004, p. 306.

70. De eisen waaraan een gekwalificeerd certificaat en een veilig middel voor het aanma-
ken van elektronische handtekeningen moeten voldoen, zijn nader gespecificeerd in het
Besluit van 8 mei 2003, houdende de vaststelling van eisen voor het verlenen van
diensten voor elektronische handtekeningen (Besluit elektronische handtekeningen),
Stb. 2003, 200.

71. R.E. van Esch, ‘Civielrechtelijke aspecten van de Wet elektronische handtekeningen’,
in: NTBR 2004, p. 307. A.R. Lodder, J. Dumortier & S.H. Bol, Het recht rond elektro-
nische handtekeningen, 2005, p. 55.

72. Kamerstukken I 2002/03, 27 743, nr. 35, p. 10; nr. 35b, p. 2.
73. Pitlo/Hidma & Rutgers, Bewijs, achtste dr., 2004, nr. 65; anders: J.G.C. Kamphuisen,

‘De polis is een akte. Waarvan akte!’, in: AV&S 2005, p. 199.
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74. Schriftelijkheid is immers geen geldigheidsvoorwaarde voor het tot stand komen van de
verzekeringsovereenkomst.

75. H.P.A.J. Martius, ‘Nieuw verzekeringsrecht en e-commerce: over elektronisch verze-
keren, elektronisch mededelen en de elektronische polis’, in: NTHR 2005, p. 204-205.
J.H.M. ter Haar & E.D.C. Neppelenbroek, ‘Het elektronisch ondertekend document:
wel, niet of net zoiets als een akte’, in: WPNR 6655 (2006), p. 153. Anders: R.E. van
Esch, ‘De betrekkelijke waarde van de wet elektronische handtekeningen voor de elek-
tronische handel’, in: Computerrecht 2003/06, p. 344; R.E. van Esch, ‘Civielrechtelijke
aspecten van de Wet elektronische handtekeningen’, in: NTBR 2004, p. 310.

76. Kamerstukken I 2004/05, 19 529, nr. B, p. 8-9; Kamerstukken II 2004/05, 30 137,
nr. 8, p. 8.

77. Van dit voorschrift kan niet ten nadele van de verzekeringnemer of de begunstigde
worden afgeweken (art. 7:943 lid 2 BW).

78. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 9.
79. Kamerstukken I 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 8.
80. Stb. 2005, 676, 173. Onder verzekeringnemer/consument dient in dit verband ook

verstaan te worden de werkgever die een collectieve pensioenverzekering heeft geslo-
ten (art. 6 Wfd).

81. Stb. 2005, 676, 174. Gaat het om een op afstand gesloten levensverzekering, dan heeft
de verzekeringnemer/consument het recht de algemene en bijzondere voorwaarden op
ieder moment op te vragen. Daarnaast kan de verzekeringnemer/consument het ge-
bruik van een ander middel van communicatie op afstand (bijvoorbeeld de fax) verlan-
gen, tenzij dat niet met de tot stand gekomen overeenkomst op afstand te verenigen is,
bijvoorbeeld omdat het onnodig duur of bewerkelijk is voor de verzekeraar (art. 47
Bfd)

82. ‘Robein werkt als haas voor Alex Beleggersbank’, in: Assurantie Magazine, 5 mei 2006,
p. 40-41.

83. Kamerstukken I 2003/04, 28 197, nr. C, p. 6.
84. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 6-7.
85. Art. 6:234 lid 1 onderdeel c BW zou zodanig moeten worden aangepast dat wanneer

de verzekeringnemer aangeeft de algemene voorwaarden via e-mail of via de website te
willen ontvangen of beschikbaar te willen hebben en de verzekeraar die voorwaarden
daadwerkelijk langs die weg verstrekt, voldaan is aan het voorschrift dat de verzekeraar
de verzekeringnemer een redelijke mogelijkheid heeft geboden om van de algemene
voorwaarden kennis te nemen.

86. Kamerstukken II 2005-2006, 30 413, nr. 3, p. 42 en 111-112. In de Memorie van
Toelichting op de Pensioenwet ging het kabinet ervan uit dat bepaalde informatie uit-
sluitend schriftelijk zou mogen worden verstrekt. Pensioenuitvoerders zouden de in-
formatie zelfs niet elektronisch mogen verstrekken in het geval de deelnemer zelf aan-
geeft het afdoende te vinden de informatie elektronisch te ontvangen.
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87. Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 17, p. 56: ‘Bij nader inzien acht de regering de
in het wetsvoorstel gehanteerde benadering op dit punt te weinig van deze tijd. Onder-
kend moet worden dat ontwikkelingen rond elektronisch dataverkeer zich in een snel-
treinvaart hebben voorgedaan. Het voornemen om in de lagere regelgeving te ver-
plichten de voorlichting schriftelijk te doen, zal daarom worden versoepeld.
Uitgangspunt bij de lagere regelgeving zal zijn dat de informatieverstrekking in beginsel
schriftelijk moet, maar op elektronische wijze mag plaatsvinden als de betrokken deel-
nemer c.s. daarmee heeft ingestemd.’

88. H.P.A.J. Martius, ‘Nieuw verzekeringsrecht en e-commerce: over elektronisch verze-
keren, elektronisch mededelen en de elektronische polis’, in: NTHR, 2005, p. 202.

89. Kamerstukken II 2004/05, 30 137, nr. 8, p. 8.
90. Stichting Klachteninstituut Verzekeringen, Jaarverslag 2005, p, 15.
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